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Denne presentasjonen
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Hva er pakkeforløp

Hva er pakkeforløp hjerneslag

Oppfølging og rehabilitering



Hva er et «Pakkeforløp»?
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Et pakkeforløp er et standard 

pasientforløp som beskriver 

organisering av utredning og 

behandling, 

kommunikasjon/dialog med 

pasient og pårørende, samt 

ansvarsplassering og konkrete 

forløpstider. 



Pakkeforløp – mye er gjort, men mye gjenstår
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Publiserte pakkeforløp

• Pakkeforløp kreft- 28
• Pakkeforløp psykisk helse og rus- 6
• Pakkeforløp hjerneslag - akuttfasen

Pakkeforløp under arbeid/ planlegging:

• gravide og rus
• familie og rus
• samhandling barnevern
• overdose
• hjem-kreft
• hjerneslag-del 2- rehabilitering
• ADHD
• spiseforstyrrelse- utvidelse opp til 23 år
• muskel og skjelett
• smerte
• utmattelse



Pakkeforløp formål
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Likeverdige helsetjenester - unngå 
uønsket variasjon 

Kvalitet

Trygghet og forutsigbarhet

Prioriteringer



Målgrupper

Pasienter som 
rammes av 
hjerneslag

Pårørende av 
hjerneslags-

pasienter

Behandlere i 
institusjoner for 
rehabilitering av 

hjerneslags-
pasienter.

Ledere, som får et 
bedre beslutnings-
underlag for styring 

og oppfølging

Helsedirektoratet, 
med sitt 

overordnede 
«følge med»-

ansvar

Helse- og 
Omsorgsdepartem

entet
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• Oppdrag fra HOD:

• I forbindelse med revidering av 

Nasjonale faglige retningslinjer –

Behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag – skal Helsedirektoratet 

utarbeide pakkeforløp for pasienter 

med hjerneslag etter modell for 

kreftområdet»

Pakkeforløp hjerneslag
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• Inneholder målepunkt med 

forløpstider fra 

symptomdebut til innlagt 

slagenhet

• Monitoreres av Norsk 

hjerneslagregister

«Pakkeforløp hjerneslag –

fase 1 Akutt»



«Pakkeforløp hjerneslag» - publisering
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01.12.2018 – 31.12.2018
Intern høring

15.01.2019 – 15.04.2019
Ekstern høring

Høst 2019
Publisering
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Høringsinnspill – ekstern høring

Antall målepunkter: 

«Det er viktigere å 

rapportere på noen få 

gode mål enn å ha mange 

mål som bare delvis er i 

bruk.» 

«…bra at rehabilitering for 

første gang er inkludert i et 

pakkeforløp»

«Bra med et ambisiøst 

mål om å bane vei for 

resten av 

rehabiliteringsfeltet hva 

gjelder 

ansvarsavklaring og 

innhold - som er en 

ønsket utvikling»

Obs: 

Rapporteringsbyrden

«Kognitiv funksjon er 

for lite vektlagt»
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Pakkeforløp hjerneslag – akutt forløp
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Debut symptomer hjerneslag

113

Innleggelse sykehus

Bildediagnostikk

Hjerneinfarkt Hjerneblødning

Trombolyse Ikke trombolyse

Slagenhet

Trombektomi

Inklusjon/innregistrering i «Pakkeforløp hjerneslag»

Ambulanse 4 timer                                      60 %

Anbefalt tid Mål: Andel pasienter 

3 timer 80%

40 minutter 60%

< 7 d: tverrfaglig funksjonsvurdering for     80 % 

+ avgjørelse om videre forløp og oppfølging
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Fase 2 – Oppfølging og Rehabilitering
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PAKKEFORLØP HJERNESLAG – FASE 2 OPPFØLGING OG REHABILTIERING
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9: Tverrfaglig funksjonsvurdering i

slagenheten

9-8: < 7 dager 80%                                        I følge sjekkliste

10: Klar for overføring fra slagenhet Nasjonal retningslinje

11 : Start rehabilitering 11-10:  < 7 dager 80 %                                       Nasjonal retningslinje

12: Rehabiliteringsplan etablert 12-11: < 7 dager 80 %                                         I følge sjekkliste

13: Rehabiliteringsplan evaluert 13 -11: < 4 uker 80 %                                         I følge sjekkliste

14: Utskrevet/avslutning

rehabilitering

14-11: < 4 uker 50 %                                         Nasjonal retningslinje

15: Kontroll hos fastlegen 15-10: 2-8 uker 80 %                                         I følge sjekkliste

16: 1-3 mnd kontroll i spesialist 8- 4:    < 12 uker 80 %                                        I følge sjekkliste/RL 

Målepunkt Anbefalt forløpstid Mål/andel innen anbefalt tid Hvordan



Fase 2 – Oppfølging og Rehabilitering
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< 7 d: tverrfaglig funksjonsvurdering for     80 % 

+ avgjørelse om videre forløp og oppfølging

< 7 d:  fra pasienten er definert klar for overføring

til mottak rehab for 80 %  

< 5 d rehab plan etablert for 80 %

Oppfølging hos fast lege innen 4-8 uker for  

80 % Ifølge sjekkliste

< 5 d rehab plan evaluert for 80 %



Etablering av rehabiliteringsplan i spesialisthelsetjenesten basert på tverrfaglig 

funksjonsvurdering (11b)

Mål

• Rehabiliteringsplan i tråd med sjekkliste 

er etablert innen 5 dager etter mottak i 

rehabilitering for 80 % av pasientene.

• Målepunktet kan først angis (krysses 

av) når rehabiliteringsplan er laget i tråd 

med sjekklisten og når det er utført en 

tverrfaglig funksjonsvurdering ifølge 

sjekklisten (se under)
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• Skriftlig

• Lett tilgjengelig (for helsepersonellet, pasienten, 
pårørende)

• Pasienten har medvirket/skal medvirke i å

• sette realistiske mål for rehabiliteringen

• planlegge rehabiliteringen

• evaluere rehabiliteringen underveis

• planlegge videre forløp etter 
rehabiliteringsetappen

• Beskrivelse av

• mål og delmål

• aktiviteter/tiltak for å nå delmål/mål

• vurdering av behov for hjelpemidler

• Informasjon til pasient (og pårørende, om 
pasienten ønsker det)

• Generell informasjon om hjerneslag, risikofaktorer, 
sekundærforebygging

• spesifikk informasjon om det aktuelle 
hjerneslaget, type, omfang, konsekvenser, 
rehabiliteringsmuligheter

Sjekkliste

for 

etablering 
av 

rehabiliter-
ings

- planen i 
spesialist-
helsetjene

sten



Koding av rehabiliteringsplan
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Målepunkter med sjekklister
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Koordinator rollen

Dersom en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester må det 
avklares hvorvidt koordinatorer med andre benevnelser ivaretar den lovpålagte 
koordinatorrollen. 

• Utvikling av pakkeforløp bør i størst mulig grad bygge på eksisterende regelverk, strukturer og 
pågående utviklingsarbeid, herunder primærhelsetjenestemeldingens vektlegging av 
diagnoseuavhengig tilnærming

• Demenskoordinator, kreftkoordinator eller andre med «koordinator» i sin stillingstittel kan oppnevnes 
i den lovpålagte koordinatorrollen for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, -
innhold og funksjon i samsvar med krav i lov og forskrift.  

• Det må fremgå tydelig overfor pasient, bruker og pårørende hvilken rolle personellet ivaretar. 

• For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester må koordinering i
pakkeforløp oppfylle rettigheter og plikter i regelverk for individuell plan og koordinator.
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